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Jak w module Dziennik uwzględniany jest 
faktyczny czas przebywania ucznia w oddziale? 

Od wersji 16.12 systemu UONET+ w module Dziennik uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego zmieniają 
oddział lub szkołę, prezentowani są z uwzględnieniem faktycznego czasu przebywania w oddziale.  

W poradzie przedstawiono, jak czas istnienia ucznia w oddziale, wynikający z zarejestrowanych przepły-
wów ucznia, uwzględniany jest podczas dokumentowania lekcji, w dziennikach oddziałów oraz w zesta-
wieniach. 

Rejestracja przepływu ucznia 

Aby uczeń był poprawnie prezentowany w module Dziennik, należy zarejestrować jego przypływ zarówno 
w module Sekretariat (poprzez utworzenie odpowiednich zapisów w kartotece ucznia, na karcie Miejsce 
w szkole) jak i w module Dziennik (poprzez dodanie ucznia do dziennika lub skreślenie ucznia w dzienniku). 
Zarejestrowanie przepływu ucznia tylko w jednym module spowoduje wystąpienie rozbieżności w danych 
ucznia (np. z zapisów w module Sekretariat będzie wynikało, że nie jest on już uczniem szkoły, a z zapisów 
w module Dziennik będzie wynikało, że jest on uczniem jakiegoś oddziału).  

Rozbieżności pojawiające się w danych ucznia sygnalizowane są na bieżąco na stronie startowej sekretarza 
szkoły i wychowawcy oddziału, na kaflu Niezgodności i muszą być na bieżąco usuwane.  

                                                   

Zatem zarówno sekretarz szkoły jak i wychowawcy oddziałów powinni po każdym zalogowaniu się do sys-
temu sprawdzać, czy na stronie startowej nie pojawił się kafel Niezgodności. Jeśli się pojawi, to należy w 
module Sekretariat lub Dziennik zaktualizować dane wymienionych na kaflu uczniów. 

Dokumentowanie bieżących lekcji oddziału 

Uczeń pojawia się na liście uczniów, którzy powinni uczestniczyć w lekcji, jeśli w dniu odbywania lekcji 
istnieje w oddziale.  

Rejestrowanie lekcji wstecz 
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W przypadku gdy uczeń opuści oddział i przepływ ten zostanie poprawnie zarejestrowany w systemie, 
a nauczyciel będzie rejestrował lekcję oddziału wstecz, w której uczeń uczestniczył, to uczeń ten pojawi w 
widoku bieżącej lekcji na karcie Frekwencja i możliwe będzie odnotowanie jego frekwencji na lekcji. Uczeń 
jednak nie pojawi się na liście na karcie Oceny, ale pojawi się komunikat informujący o braku ucznia na 
liście. Wprowadzenie zaległych ocen uczniowi możliwe będzie z poziomu dziennika oddziału.  

Prezentacja i edycja frekwencji ucznia w dzienniku oddziału 

W tabeli frekwencji dostępnej w dzienniku oddziału na stronie Frekwencja wyświetla się frekwencja 
uczniów wprowadzona na lekcjach. Jeśli w wybranym okresie uczeń nie istnieje w oddziale, to w tabeli 
frekwencji jego wiersz w tym okresie jest wyszarzany i blokowany do edycji.  

 

 

Zatem na podstawie tabeli frekwencji w dzienniku oddziału można odczytać okresy, w których uczeń ist-
nieje/nie istnieje w oddziale.  

Prezentacja ocen, uwag i zadań domowych w dzienniku oddziału 

W dzienniku oddziału wyświetlają się oceny, wystawione uczniowi w oddziale. Wprowadzanie ocen z po-
ziomu dziennika nie jest blokowane. Możliwe jest zatem wprowadzenie oceny uczniowi, który został skre-
ślony w dzienniku.  

Na stronie Uwagi wyświetlają się te uwagi ucznia, które zostały wystawione uczniowi w okresie przeby-
wania w oddziale. Jeśli w dniu dodawania uwagi uczeń istnieje w oddziale, to można w dzienniku wpisać 
mu uwagę. Jeśli nie istnieje – to nie jest podpowiadany na liście w oknie dodawania uwagi i utworzenie 
uwagi nie jest możliwe. 

W przypadku zadań domowych – uczeń nie jest podpowiadany w oknie dodawania zadania domowego, 
jeśli w dniu, na który zadanie ma być wykonane, nie istnieje w oddziale.   

Prezentacja frekwencji, ocen i uwag w kartotece ucznia 

Ponieważ w module Dziennik kartotekę ucznia wyświetla się z poziomu dziennika oddziału, to w kartotece 
prezentowane są tylko te dane ucznia, które wiążą się z oddziałem, z poziomu którego przywoływana jest 
kartoteka.  

Na karcie Frekwencja prezentowana jest frekwencja ucznia tylko za okres, w którym uczeń istnieje w od-
dziale. Pozostała część tabeli frekwencji jest wyszarzana. 
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Na karcie Oceny prezentowane są oceny, które zostały wystawione uczniowi w oddziale, natomiast na 
karcie Uwagi – uwagi, które zostały wystawione uczniowi w okresie przebywania w oddziale.  

Dane ucznia w zestawieniach 

W zestawieniach także uwzględniany jest faktyczny czas przebywania ucznia w oddziale. Zatem dane 
ucznia wykazywane są w zestawieniu, jeśli w okresie, za który jest sporządzane zestawienie, uczeń istnieje 
w oddziale.   

W zestawieniach dotyczących ocen brane są pod uwagę wszystkie oceny wystawione uczniowi w od-
dziale. 

Nowy sposób prezentacji ucznia w module Dziennik spowodował istotne zmiany w zestawieniach, szczególnie 
tych dotyczących frekwencji. Dlatego po aktualizacji systemu do wersji 16.12 wszystkie zestawienia bazujące 
na danych dzienników oddziałów powinny być wygenerowane ponownie, także te za lata poprzednie. Wów-
czas możliwe będzie porównywanie wyników tego samego zestawienia za różne okresy. 


